
رسممول: النممار أهممل مممن أمممة لكممل الكرةيمممة: أن الةيممة هممذه فوائممد ومممن
رسول.  لها أمة  كل)) رسلكم (( تأتيكم

بآةيممات إل رسممول ةيرسممل لممم تعالى الله الكرةيمة: أن الةية هذه فوائد ومن
 طيب.)) (( بالبيناتحقا, لقوله:  الله رسول أنه على تدل
بالصل, الهتمام من أشد بالوصف الهتمام الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن
ةيقممل:  ولممم)) (( بالبيناتقوله:  من الشياء ةيبين الذي هو الوصف لن

هممو المهم لن الموصوف ذكر وطوى بالوصف أتى البينات, حيث بالةيات
طيب. الوصف

(( قققالواالنممار:  بأهممل أي بهؤلء الرسل الكرةيمة: تهكم الةية فوائد ومن
ةيجابوا لن أنهم ةيعرفون الملئكة بهم, لن التهكم باب من  هذا)) فادعوا
طيب. 

دعققاء (( وماالكممافرةين:  لممدعاء قبممول ل الكرةيمة: أنممه الةية فوائد ومن
) طيب. ) ضل ل في إل الكافرين

فقممط, أو المسممألة دعمماء العبادة, أو ودعاء المسألة دعاء هذا ةيشمل هل
 ؟ فقط العبادة دعاء

دعمماء مممن ةيسممتثنى الممذي طيممب. ممما العبادة ودعاء المسألة دعاء ةيشمل
 ؟ الكافر إجابة في المسألة
ولممو ةيجمماب أنممه المضطر استثناء على الدليل هو والمظلوم, ما المضطر

؟ كافرا كان
 )). دعاه إذا المضطر يجيب (( أمن: الطالب
أنممه ادعممى إذا المسمملم, نعممم فممي هممذه قائممل لك ةيقول قد : طيبالشيخ
نصمما نرةيممد صممحيح, لكممن هممذا طيممب ؟ الممدليل أةين قلنا الكافر منها ةيخرج

 ؟ الضرورة حال في الكافر إجابة في واضحا
ذذاتعالى:  قوله إإ ذف ببققوا ((  إك إك إفققي ذر للقق بف لل بوا ا ذعقق ذه ذد للقق ذن ال إصققي إل لخ به بم ذلقق

ذن ددي لما ال ذل لم ذف به لجا ذل ى ذن در إإ ذب لل ذذا ا لم إإ ذن به بكو إر لشقق ]65: ) [العنكبمموت) بي
صحيح.  طيب

الحممال هممذه فممي لنممه ؟ الضممرورة حممال فممي الكافر إجابة من الحكمة ما
الله.  إليه, فيجيبه للفتقار الدعاء, مظهرا في لله مخلصا ةيكون

؟ المظلوم الكافر دعوة ةيجيب أنه على الدليل ؟ المظلوم
اللممه صمملى النممبي بعثممه لممما عنه الله رضي جبل بن معاذ : حدةيثالطالب

دعققوة ( واتقلممه:  قممال الحممدةيث آخممر فممي اليمن أهل إلى وسلم عليه
). حجاب الله وبين بينها ليس فإنه المظلوم



 ؟ المؤمنين من المظلوم أن قائل لك قال : لوالشيخ
الحدةيث. هذا في ةيخصص : لمالطالب
 ؟ الكافر المظلوم دعوة إجابة من الحكمة : ماالشيخ

. العدل : لقامةالطالب
فممي إل الكافرةين دعاء إذن: (( وما فيك, طيب الله بارك : أحسنتالشيخ
أن علممى الممدليل العبممادة, طيممب ودعمماء المسممألة دعمماء )) ةيشمممل ضلل

 ؟ الكافر من تقبل ل العبادة
كفروا أنهم إل صدقاتهم منهم تقبل أن منعهم (( وما: الطالب

 )). وبرسوله بالله
... )) إلممى رسقلنا لننصقر إناوتعممالى: ((  تبممارك اللممه قممال : ثمالشيخ

بمؤكدةين:  مؤكدة هذه آخره, الجملة
التعظيم بصيغة  أتى)) لننصر (( إناوالثاني: اللم, وقوله:  أحدهما: إن

ن ةيكون أن لبد النصر أن ةيقتضيه, إذ المقام لن اللمه ةيقمل قموي, ولمم م
العظمممة ةيقتضممي المقممام  لن)) لننصر (( إناأنصر, قال:  وعل: أنا جل

والقوة.  والقدرة
 رسمملنا:)) الققدنيا الحيققاة فققي آمنققوا والذين رسلنا للنصر (( إنا
المضمماف مضاف, والجمع جمع رسل الرسل, لن كل رسول, وهم جمع

أي: رسمملنا علممى )) معطوفممة آمنمموا للعممموم, وقمموله: (( والممذةين ةيكممون
القممرار هممو والةيمممان بممه؛ الةيمممان ةيجممب بمما آمنمموا, آمنمموا الممذةين وننصر

ةيقبل ولم أقر بمؤمن, ومن فليس أنكر والذعان, فمن للقبول المستلزم
مقممر مثل طممالب بمؤمن, فأبو فليس ةيذعن ولم أقر بمؤمن, ومن فليس

ةيكون ةيذعن, فل ولم ةيقبل لم لكنه والسلم الصلة عليه الرسول برسالة
واستسمملموا بقلمموبهم, وأذعنمموا أقممروا الممذةين هممم آمنمموا مؤمنمما, فالممذةين

المؤمنممون, وقمموله: هممم الرسممل, هممؤلء به أخبرت ما بجوارحهم, وقبلوا
الممدنيا؛ الحيمماة في بننصر, أي: ننصرهم  متعلق)) الدنيا الحياة (( في
سبق, وهي ما على أةيضا معطوفة هذه  وةيوم)) الهشهاد يقوم (( يوم
القيامة.   ةيوم وذلك الشهاد ةيقوم ةيوم بننصر, أي: وننصرهم متعلقة

الملكئكققة " وهققمالمؤلممف:  شمماهد, ةيقممول )) جمممع  الهشققهادو((
قممال  هكممذابالتكققذيب" الكفققار وعلقق ى بققالبل غ للرسل يشهدون

الملئكممة, مممن أعممم أنهمما بالملئكة, والصممحيح الله, خصها رحمه المؤلف
((:  تعالى قال كما سبق من على تشهد المة ةيشهدون, وهذه فالملئكة
)) النققاس علقق ى هشققهداء لتكونققوا وسققطا أمققة جعلنققاكم وكذلك



فممي داخممل فممإنه شممهادته ثبتممت ما تشهد, فكل تشهد, والجوارح والجلود
  القيامة, طيب ةيوم وذلكالهشهاد))  يقوم (( ويومقوله: 

والممذةين للرسممل وتعممالى سممبحانه اللممه نصر الكرةيمة: تأكيد الةية هذه في
)).  رسلنا لننصر إنالقوله: ((  آمنوا
ولممي ثلثة ثالث الله ةيقول: إن النصراني بها استدل شبهة الةية هذه وفي

ا قوله: إنا وهو دليل عليكم ا أشمبهها وقوله: نحمن, ونرةيهمم, وم ةيمدل مم
ولممي ثلثممة ثممالث اللممه : إن م النصراني ةيقوله م أقول أنا الجمع, فإذا على

 ؟ نجيبه حجة, فبماذا
وجممل عممز المتشممابه, واللممه اتبعت قلبه, لنك زاغ ممن بقولنا: إنك نجيبه
)) منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين (( فأما:  ةيقول

تعممالى: قمموله مثممل لممه شممرةيك ل واحممد اللممه بمأن المؤكد المحكم وتركت
قمموله ) ومثممل) الرحيققم الرحمن هو إل إله ل واحد إله (( وإلهكم

ثققالث اللققه إن قققالوا الذين كفر (( لقدالنصارى:  هؤلء تكذةيب في
يقولقون عمقا ينتهقوا لقم وإن واحقد إلقه إل إلقه مقن ومقا ثلثة

اتبممع النصممراني ) فهممذا) أليققم عققذاب منهققم كفروا الذين ليمسن
المتشابه. 

عممز المتشممابه, واللممه اتبممع ممممن ةيكممون فإنه بآةية ةيحتج مبطل كل وكذلك
ةيكممون ممما أةيضمما الكونيممة آةيمماته وفممي الشممرعية آةياته في جعل حكيم وجل

إلى انظر الن زةيغ؛ قلوبهم في والذي آمنوا للذةين وامتحانا ابتلء متشابها
ممما الةيممات بعممض في أو الحادةيث بعض في تجد السنة إلى وانظر القرآن
باطممل, مثل ظمماهره ما الةيات أو الحادةيث بعض في التعارض, أو ظاهره

باطممل ظمماهره ممما الصممحيح السنة ول القرآن في ليس وإل سلمنا إن هذا
البتلء بمماب مممن هذا الخصم, ونقول مع التنزل باب من هذا إطلقا, لكن
والمتحان. 

عظمية بكوارث الناس ةيصيب تعالى الله أن نجد الكونية الةيات في كذلك
ةيبلوا والنسل, حتى الحرث بها البلد, ةيفسد بها النفس, وتدمر بها تموت

)) والصققابرين منكم المجاهدين نعلم حت ى (( ولنبلونكمالعباد: 
الةيممات مممن ةيممأتي بممما للعبمماد تعالى الله امتحان وهي النقطة لهذه وانتبه

طيب.  الكونية والةيات الشرعية
:تعالى قوله بمثل محتجا اللهة تعدد ادعى الذي النصارى على رددنا إذن

آخره.   إلى)) رسلنا لننصر (( إنا
ةيقتلممون مممن النمماس مممن أن ذكممر تعممالى اللممه أن وهممو إشممكال الةية وفي



؟ قتل لمن الدنيا الحياة في النصر النبياء, فأةين حق, ةيقتلون بغير النبياء
بممه جمماؤوا ممما نصممر بالنصر المراد ةيكون أن وجهين: إما أحد من والجواب

بممه جمماء ممما تأةييممد رسول, وهل لكل ثابت حق, وهذا أنه وبيان الشرع من
ممن ةيسمتثنى ل نصممر, وحينئمذ أنه شك له, ل نصر ؟ ل أو له نصر الرسول
طيب.  الحق من به جاؤوا ما نصر بالنصر المراد أن قلنا إذا أحدا الرسل

ةيكمون أن ةيقتضممي النصمر بالجهماد, لن أمممروا الممذةين برسلنا ةيراد أن وإما
بالرسممل المممراد الخر, فيكممون على الطرفين أحد فيه ةينتصر جهاد هناك

الشكال, هممذا ةيزول بالجهاد, وحينئذ أمروا من بل الرسل جميع ليس هنا
فل الشممهاد ةيقمموم ةيمموم النصممر باعتبممار أما الدنيا الحياة في النصر باعتبار

فيه. إشكال ول أحد ةيستثنى
أن لمه نعمة, ةيعنمي الدنيا في العبد الله نصر الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن
نصممرا سممواء النصر من تعالى الله أعطاه بما ةيفرح أن بها, للنسان ةيفرح
نمماوأه مممن علممى وجل عز الله نصره إذا النسان أن قوليا, المهم أو فعليا
: تعممالى لقوله النسان به وجل, فليفرح عز الله من ومنة نعمة هذا ةيعتبر

).) فليفرحوا فبذلك وبرحمته الله بفضل (( قل
(( ويوملقمموله:  القيامممة ةيمموم الشممهاد الكرةيمممة: إثبممات الةية فوائد من

 طيب.)) الهشهاد يقوم
الممذي اليوم ذلك من الرسل مخالفة من الكرةيمة: التحذةير الةية فوائد من

لمو ةيكذب, ةيعنممي أن أحد ةيستطيع ل اليوم ذلك في الشهاد, لنه فيه ةيقوم
جوارحه.  عليه تشهد وكذب أنكر النسان أن

مققا ربنققا والله قالوا أن إل فتنتهم تكن لم (( ثم:  تعالى الله قال
ةيمموم ةينصممرون المخلصممين ةيشاهدون لنهم هذا ) ةيقولون) مشركين كنا

ةينصممروا أن  رجمماء)) مشركين كنا ما ربنا (( واللهالقيامة, فيقولوا: 
)) أنفسققهم علقق ى كذبوا كيف (( انظروجل:  عز الله فيقول معهم

وهممم مشممركين كنمما ممما ربنمما ةيقولمموا: واللممه لنهم أنفسهم على كذبوا هم
عنققه نهققوا لمققا لعققادوا ردوا (( ولو:  تعممالى الله قال مشركون, بل

). ) لكاذبون وإنهم
الملئكممة, علممى الشممهاد قصممره اللممه رحمممه المفسر على استدركنا الن
أعم.   إنها وقلنا

ةينفممع, باليمماء"  والتققاء )) بالياء ينفع ل " (( يومتعالى:  الله قال ثم
بصمميغة أتممى إذا المؤلممف سممبعيتان, لن قراءتممان هممما تنفممع, إذن بالتمماء

قممال: إذا سممبعيتان, أممما قراءتممان أنهممما فمعنمماه المموجه هذا على القراءة



معممذرة لن واضممح واضح, بالتمماء طيب, بالتاء الشاذة للقراءة فهو وقرئ
بالياء, نقول:  لكن مؤنثا؛ معها ةيكون فالفعل مؤنث

والفاعل.  الفعل بين فصل أول: أنه
ةيقول:  مالك حقيقيا, وابن ليس هنا التأنيث وثانيا: أن

 حر ذات مفهم أو متصل    مضمر فعل تلزم وإنما
هنمما بالظممالمين  المممراد)) معققذرتهم الظققالمين ينفققع ل (( يققوم

الظققالمون)) هققم (( والكققافرونتعممالى:  اللممه الكممافرون, قممال
ةيعنممي"  اعتذارهم أو  عذرهمقال: " بالشرح  عندي)) (( معذرتهم

ةيعتممذرون اليمموم, هممم ذلك في لحق فيما اعتذارهم سبق, أو فيما عذرهم
)). فيعتذرون لهم ةيؤذن (( ل ةيقبل ل لكن

)) الدار سوء (( ولهم الرحمة من البعد )) أي اللعنة " (( ولهم
بمماللم تممأتي حتى مطلوبة اللعنة اللعنة, هل قال: لهم اللعنة: كيف  لهم"
لعنقة عليهقم (( أولئقكتعالى:  على, كقوله بمعنى هنا اللم إن قيل ؟

بابهمما, علممى اللم أن علممى, والصممواب بمعنممى هنا  عليهم, فاللم)) الله
ةيلعنممون الستحقاق, ةيعني: أنهممم بمعنى بل, هي على بمعنى ليست وأنها
وجه من أبلغ وجه, وتلك قولك: عليهم, من من أبلغ ةيستحقونه, فهي لعنا

الصلي: الستحقاق.  معناها على هنا اللم أن المهم آخر؛
ةيؤةيممده أحممدهما العزةيممز اللممه كتمماب في تفسيران ورد لكم: إذا نقول وهنا

المعنييممن مممن كممل كممان بالول, وإن اللفظ, نؤخذ ةيؤةيده ل والثاني اللفظ
الولى.  هو اللفظ ظاهر ةيوافق ما محتمل, لكن

الرحمممة, عممن البعممد هممي  اللعنممة)) الدار سوء ولهم اللعنة (( ولهم
اللققه لعنققة عليهققم (( أولئققك فتعممم ممممن ةيممبين لممم اللعنممة وقمموله

(( ويلعنهققم أخممرى آةيممة  وفممي)) أجمعيققن والنققاس والملكئكققة
العافية.  الله ةيلعنهم, نسأل شيء  فكل)) اللعنون

الدار: سوء  لهم" عذابها هشدة أي )) الرخرة الدار سوء " (( ولهم
السمموء, أي: الدار الموصوف إلى الصفة إضافة باب من تكون أن ةيحتمل

فممي الممدار, أي: السمميئ سمموء والمعنى: لهم بابها على ةيكون أن وةيحتمل
" هشدةالمؤلممف:  ةيقممول ؟ الممدار بسمموء المممراد ما حال كل وعلى الدار؛

وغير الشدةيد العذاب من ةيسوء الدار: ما سوء إن قيل لو  ولكن" عذابها
أعم.  الشدةيد, لكان

ةينفممع ل ةيمموم آخممره, موضممع  إلممى... )) الظققالمين ينفققع ل (( يققوم
قمموله: مممن بيممان عطممف بيممان, ةيعنممي قبممل, نقممول: هممي مممما الظممالمين



 )). الهشهاد يقوم (( ويوم
فوائد:  ذلك من فيستفاد
لقمموله: الشممهاد ةيقمموم ةيوم العتذار ول العذر ةينفعهم ل الظالمين أول: أن
)). معذرتهم الظالمين ينفع ل (( يوم

أظلممم بمالله كمذلك, والشمرك وهمو ظلممة الكافرةين أن أةيضا فوائدها من
أعظممم الممذنب أي سؤل حين وسلم عليه الله صلى النبي قال كما الظلم

وأعدك خلقك حق, الذي  وهذا) رخلقك وهو ندا لله تجعل ( أن:  قال
شخص إليه أهدى لو النسان الظلم, إن أظلم ! هذا به تشرك ثم وأمدك
حياتممك إليممك أهممدى بمممن بسوء, فكيممف ةيناله أن لستحيى رةيالت عشرة

. الظلم أظلم الشرك به, إذا وتشرك به تكفر كلها, كيف
ةيقبممل ل ولكن ةيتعذرون القيامة ةيوم الكافرةين الكرةيمة: أن الةية فوائد من

. )) معذرتهم الظالمين ينفع ل (( يوملقوله: 
يققوم (( هذاتعالى:  قوله وبين الةية هذه بين الجمع قائل: كيف قال فإن

)؟فيعتذرون) لهم يؤذن ول ينطقون ل
مممن أو القيامممة ةيمموم ةيكممون مممما عليممك ورد ممما عامممة: أن بصفة الجواب
فيه, سواء تعارض ل أنه فاعلم التعارض ظاهره مما القيامة ةيوم أوصاف

وصممف فممي أو المحشممورةين وصممف فممي أو اليمموم وصممف فممي ذلممك كممان
طوةيل, مقدار اليوم لن أبدا؛ التعارض فيه ةيكون أن ةيمكن ل فإنه العذاب

أولممه الحمموال, ةيكممون فيممه تتغيممر أن سممنة, فيمكممن ألممف خمسممون اليوم
ذلك.  أشبه وما حال للناس وآخره حال للناس
لهققم يققؤذن ول ينطقققون ل يققوم (( هققذا:  تعمممالى قممموله فمثل

لهم ةيؤذن ل سكوت هم اليوم ذلك في أنهم على ةيدل ) هذا) فيعتذرون
ةيعتذرون, ولكن آخر موقف في بالعتذار, لكن الفرصة فينتهزوا كلم بأي

ل " (( يومالعلممماء:  بعممض قممول مممن أولممى العتذار, وهممذا  ةينفعهم ل
التقممدةير هممذا علممى  لنممه" اعتذروا )) لو معذرتهم الظالمين ينفع
أن أولممى اعتذروا, فأةيهما لو ةينفعهم واقعيا, ل ل فرضيا كلما الكلم ةيكون
واقممع, أنممه الول, علممى ؟ مفروض أنه على أو واقع أنه على الكلم نحمل
آخر. وقت في ةيعتذرون ول وقت في نقول: ةيعتذرون نحن
الله.  للعنة مستحقون الكافرةين الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن
 ؟ الكافرةين نعلن أن ةيجوز أنه ذلك ةيعني فهل

كممل علممى اللممه لعنممة نقممول أن فنعم, لنا العموم سبيل على الجواب: أما
فممي الكفممرة ةيعلممن أنه عنه الله رضي هرةيرة أبي قنوت من الكافر, وكان



رسققولك وكذبوا كذبوك الذين الكفرة العن " اللهمالوتر:  قنوت
طيب.  به بأس ل  هذا"

العممن نقول: اللهممم ؟ والنصارى كاليهود الكفرة من معينا نوعا نلعن وهل
 ...: الطالب ؟ النصارى, الدليل العن اللهم اليهود
لكممن طيممب ؟ ألعنهم أن ةيجوز هل لكن خبر معينون, هذا هم : لكنالشيخ

والنصممارى, قممال: إن لليهممود محابمماة وإممما اجتهممادا إممما الناس بعض قال
أنبيممائهم قبممور اتخممذوا حيممن معينممة حممال فممي باللعنة عليهم دعا الرسول

ةيقتضممى ل التعليممل اتخممذوا, فيقممال ةيقممول: لنهممم كممأنه مسمماجد, لعنهممم
هممذا أجممل مممن لعنمموا التخصمميص, هممم تقتضي ل المعلول, العلة تخصيص

أةيضا.  غيره أجل ومن
التخصمميص سممبيل علممى والنصممارى اليهممود نعلممن أن ةيجمموز أنممه فالصحيح

مممن فعل بممذلك قرنمما والنصممارى, سممواء اليهممود علممى اللممه فنقول: لعنممة
سممبيل علممى الكفممار نعلممن أن لنمما إذن ل. طيممب أو اللعن ةيقتضي أفعالهم
 ؟ التعيين سبيل على نلعنهم وهل العموم

أكفممر من كان ولو معينا شخصا ألعن أن ةيجوز ةيجوز, ل فل حيا كان إن أما
ةيقممول: صار لما وسلم عليه الله صلى النبي أن حيا, الدليل دام ما الكفار
وتعممالى تبارك الله قال الكفر أئمة من عينهم ممن وفلنا فلنا العن اللهم

فققإنهم يعذبهم أو عليهم يتوب أو هشيء المر من لك (( ليس: 
الله رسول كان وإذا شيء؛ المر من لك وقال: ليس ) فنهاه) ظالمون

طيب.  دونه بمن بالك فما شيء المر من له ليس وسلم عليه الله صلى
ربممما تممدري ل بالهداةية, لنك له الله تلعنه, ادع نقول: ل فإننا التعليل وأما

ةيكمن آخممر, ألممم ةيموم فمي السملم ولي هو اليوم للسلم العدو هذا ةيكون
وعكرممة الوليمد بمن خالممدا ةيكن بلى, ألم ؟ السلم أعداء أعدى من عمر

؟ وأصممحابه الرسممول ليقتلمموا أحممد فممي الجبل اقتحموا ممن جهل أبي بن
فممي الثمماني الخليفممة عمممر المسلمين, وكممان قواد من ؟ كانوا بلى, وماذا

باللعنة, لكممن الكفار من معين شخص على تدع ل أخي ةيا المة, إذن هذه
أحسممن, طيممب ؟ دولة رئيس  طيب... ؟ بالهداةية له الله أدع أن ةيجوز هل
. فل اللعن أما منها بأس ل الهداةية إذا

الممدار سمموء لهممم الكممافرون وهممم الظالمين الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن
الدار سوء (( ولهمتعالى:  لقوله بالله والعياذ جهنم القيامة, وهي ةيوم
.((

كممان السمموء وهذا اللعن هذا أي العذاب هذا الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن



واللممه))  الققدار سوء ولهم اللعنة (( لهملقوله:  له مستحقين هؤلء
أعلم.

 ...: الطالب
ةيقممول: وجممل عممز اللممه نعممم, كممون أي ؟ تأةييممدا النصر ةيكون : كيفالشيخ

همذا فلن, أليممس الكتمماب في  واذكر)) إدريس الكتاب في (( واذكر
نعم.   حق على أنهم وةيبين ذكرهم لهم ةيرفع الله نصر, إن ؟ نصرا

 ...: الطالب
ونفعممل ونحن إنا الصل للجمع, هذا ؟ للواحد أو للجمع إنا : ةيقولونالشيخ
المتشممابه, واللغممة مممن نقممول: هممذا للجماعة, نحممن ذلك أشبه وما ونأمر

التعظيممم, ولممذلك بمماب مممن الواحممد إلممى هممذا مثممل بإسناد جاءت العربية
آةيممة جمع, كممل ضمير للجماعة, هو أو نفسه المعظم للواحد نحن ةيقولون

جمع.  ضمير فيها
 ؟... والتقرةيع التوبيخ بين الفرق : ما الطالب
ةيقممال: أو ةيمكممن قليل فرقا ةيكون إل فرقا, اللهم بينهما أعرف : ما الشيخ
. حاضر أمر على والتندةيم مضى, والتقرةيع أمر على التوبيخ

  ؟...:  الطالب
لنفسممه, أصممل دعمما إذا الكممافر دعمموة ذكرنا: إجابة إخوان ةيا : نحن الشيخ

نفسممه علممى دعمما إذا أنممه ومعلمموم ل؟ أو بممدعائه الكافر ةينتفع الكلم: هل
. عليه ضررا فهذا وأجيب

  ؟...:  الطالب
فيممه كممان إن ؟ مصمملحة ذلممك فممي هممل ةينظممر فممإنه ميتمما كان : إذا الشيخ

بأس, فل أتباعه ستغيظ وأنك مصلحة فيه كان إذا بأس, ةيعني فل مصلحة
فإنهم الموات تسبوا ( ل:  وسلم عليه الله صلى النبي قال فقد وإل

).  قدموا ما إل ى أفضوا
  ؟...:  الطالب
ودعمماء باللعنممة ودعمماء بممالهلك دعمماء الن عنممدنا طيب ؟ : بالهلك الشيخ

اللمه أن  ةيعنمي... أهلكمه؛ تقول: اللهمم ما الهداةية, بدل بالهداةية, الحسن
ةيقممول: اللهممم أن إنسممان ةيمكممن ... ما ؟ ةيهدةيه أن ةيقدر ول ةيهلكه أن ةيقدر

نقممول عليه, نحممن الغضب أو الغيرة شدة من إل أهلكه بدل: اللهم أهلكه
منحممة الذةيممة هممذه بممدل جعممل اللممه هممداه إذا ةيخممالف, لكممن  ممما...هدئ, 

وما للمسلمين مضادا مادام أهلكه تقول: اللهم أن أردت إن وعطية, نعم
نعم.  ذلك, فتقيد أشبه



لدالرجيممم:  الشمميطان مممن بممالله : أعمموذ القارئ ذق ذل ذو ذنققا ((  لي ذت ذسقق ى آ بمو
ذد ى بهقق لل ذنققا ا لث ذر لو ذأ إنققي ذو ذل ذب إكئي ذرا لسقق ذب إإ ذتققا إك لل دد ى  ا ذر ى بهقق لكقق إذ إلققي ذو بإلو

إب ذبا لل ذل لر ا إب لص لن ذفا ذد إإ لع إه ذو لل قق ال لر ذح إف لغ ذت لس ذك ذوا إب لن ذذ لح إلقق دب ذسقق إد ذو لمقق ذح إب
ذك دب دي ذر إش ذع لل إر إبا ذكا لب إل لن ذوا ذن إإ إذي لل ذن ا بلو إد ذجا إت إفققي بي ذيققا إه آ للقق إر ال ليقق ذغ إب

نن ذطا لل لم بس به ذتا لن ذأ لم إفي إإ إه إر بدو لل بص رر إإ لب لم ذما إك إه به إغي إل ذبا لذ إب إع ذت لسقق ذفا
إه لل به إبال لن ذو إإ بع به إمي لس بر ال إصي ذب لل ] 55: ) [غافر) ا
لد:  تعالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ ذق ذل ذو ذنا ((  لي ذت آ

ذس ى ذد ى بمو بهق لل ذنقا ا لث ذر لو ذأ إنقي ذو ذل ذب إكئي ذرا لس ذب إإ ذتقا إك لل الجملممة: ) هممذه) ا
مؤكدات:  بثلثة  مؤكدة)) آتينا (( ولقد

اللم, والثاني: اللم, والثالث: قممد, وهممذه عليه دلت الذي الول: القسم
كثيرا.  القرآن في تأتي الصيغة
بمعنممى: أعطينا, ةيقال: أتينا, وةيقال: آتينا, أتينا  بمعنى)) (( آتيناوقوله: 

المبتممدأ أصمملهما ليس المفعولين تنصب بمعنى: أعطينا, وهي جئنا, وآتينا
ابممن هممو هنا: موسممى, والثمماني: الهممدى. موسممى الول والخبر, المفعول

ونموح وموسمى وإبراهيممم الخمسة, وهم: محمممد العزم أولي أحد عمران
وعيسى. 

أوتيممه الممذي الهممدى ةيشمممل الهدى, وهذا به  أي: ما)) (( الهد ىوقوله: 
السمملم عليممه موسممى الناس, فيكون به ةيهتدي الذي والهدى اهتدى حتى
مهدةيا.   هادةيا
هممدى أنممه فظمماهر التمموراة   أما" والمعجزات " التوراةالمفسر:  قال

ةيقممال: أن والصممواب المعجممزات الهممدى, وأممما فيممه شممرعي كتمماب لنهمما
رأوا إذا النمماس أن النماس, إذ بهما ةيهتممدي لنه هدى فإنها الةيات أو البينات
بنممي  أورثنمما)) الكتققاب إسققراكئيل بنققي (( وأورثنققااهتممدوا.  الةيممات

" موس ى بعد من " أيالمؤلف:  وارثين, وةيقول جعلناهم أي إسرائيل
اللممه فرعون, فيكون بعد ومن موسى بعد من نقول: أورثناهم أن وةيمكن
قال كما فرعون بعد ومن نبيهم بعد من الكتاب إسرائيل بني أورث تعالى

)).  إسراكئيل بني وأورثناها (( كذلك:  تعالى الله
هممذا مكتوبممة, وعلممى لنهمما كتابمما  وسممميت" )) التققوراة " (( الكتاب

اللغممة فممي أعني: فعال, تممأتي الصيغة مكتوب, وهذه بمعنى كتاب فيكون
مبنممي, وغممراس بمعنى مثل: بنا كثيرة مواضع في مفعول بمعنى العربية
 جرا. مفروش, وهلم بمعنى مغروس, وفراش بمعنى

)) اللبققاب لولي وذكر ى هد ى الكتاب إسراكئيل بني (( وأورثنا



تكممون الحممال, أن بمعنى مصدرا المفسر قال كما تكون أن هدى: ةيحتمل
"بقمموله:  قممدرها الحممال, حيممث عممن منصمموبا الفاعل اسم بمعنى مصدرا
الهممدى, أي: أجممل أجلممه, أي: مممن من مفعول تكون أن , وةيحتمل" هاديا

الناس.  اهتداء أجل من
" العققو ل لصقحاب )) تقذكرة اللباب لولي وذكر ى " (( هد ى

بهمما, ولكممن ةيتذكر الناس, وتذكرة بها ةيهتدي تذكرة, هدى وهي هدى فهي
العقممول, أصممحاب ةيعنممي اللبمماب اللبمماب, فممأولوا أولممي إل بهمما ةيتممذكر ل

روح وهمو المقصمود هممو الحممب, لنمه ممن اللممب بمنزلة لبا العقل وسمي
النسان. 

لن:  تعممالى قوله إلى  اجمعها)) اللباب لولي (( وذكر ىوقوله:  إإ  ))
إق إفققي للقق إت ذرخ ذوا ذم لسقق إض ال لر ل

ذ إف ذوا إتل لرخ إل ذوا ليقق لل إر ال ذهققا لن نت ذوال ذيققا ذل

إلققي إب بإلو ذبققا لل ذل ةينتفعممون الممذةين أن لممك ] ةيتممبين190: عمممران ) [آل) ا
أصممحاب هممم الشممرعية والةيات والرض السموات كخلق الكونية بالةيات

ةيهتدوا.   حتى الشياء وةيقيسون وةيتفكرون ةينظرون العقول, لنهم
صمملى موسممى علممى وتعممالى سممبحانه الله الفوائد: منة من الةية هذه في
بهمما تعممالى اللممه ةيمممن منممة أعظم الهدى, وهذه آتاه حيث وسلم عليه الله
غيره.  به وةيهدي بنفسه به ةيهتدي الهدى ةيعطيه أن العبد على

 )). آتينا (( ولقدقوله:  من موسى رسالة تأكيد ومنها
عليممه اللممه صمملى الله رسول موسى بأن نؤمن أن علينا فيجب هذا وعلى
( وكان:  وسمملم عليممه اللممه صلى النبي قال قومه, كما إلى لكن وسلم
جمماء حق, وأنه رسول بأنه نؤمن  لكن) رخاصة قومه إل ى يبعث النبي
والنور.  بالهدى

قممال: حيممث إسممرائيل بنممي علممى اللممه الكرةيمة: منة الةية هذه فوائد ومن
. )) الكتاب إسراكئيل بني (( وأورثنا

قمماموا الجواب: ل, ما ؟ به قاموا هل الكتاب أورثوا الذةين هؤلء هل ولكن
قممال بممه, لممما قمماموا ممما نبيهم عهد في حتى ظلمة, بل عتاة كانوا به, بل
ول لكققم الله كتب التي المقدسة الرض ادرخلوا قوم (( يالهم: 

قممالوا: ؟ قممالوا  ممماذا)) رخاسققرين فتنقلبققوا أدبققاركم عل ى ترتدوا
وربققك أنققت (( فاذهبقالوا:  أن  إلى)) جبارين قوما فيها (( إن

قممال: بهمما وعممدهم أنه  مع)) قاعدون هاهنا (( إنا نحن أما))  فقاتل
عممن واسممتكبروا الخممبر كذبوا  لكنهم)) لكم الله كتب التي (( الرض
الرض أهممل أخبممث منهممم اليهممود ولسيما إسرائيل بني أعني المر, فهم



النعمة.  بهذه عليهم الله نعمة ةيشكروا الكفر, لم أهل وأعتى
الققذين الكتققاب أورثنققا (( ثققم:  تعممالى اللممه فقممال المممة هممذه أممما

لنفسققه ظققالم (( فمنهم المممة هذه وهم))  عبادنا من اصطفينا
هققو ذلققك اللققه بققإذن بققالخيرات سققابق ومنهققم مقتصققد ومنهم
) طيب.) الكبير الفضل

)) (( الكتاب:  لقممموله مكتوبة التوراة الكرةيمة: أن الةية هذه فوائد ومن
مققن اللققواح فققي لققه (( وكتبنا:  تعالى الله قول اقرأ ؟ كتابتها كيف
وأمققر بقققوة فخققذها هشققيء لكققل وتفصققيل موعظققة هشققيء كل

).) بأحسنها يأرخذوا قومك
لولممي بل أحد لكل ليس لكن ذكرى التوراة الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن

. اللباب
الةيممات وكذلك اللباب أولي إل الشرعية بالةيات ةيتذكر ل أنه فوائدها ومن

الكونية.
ةينتفعون الذةين التذكر أهل هم أهله لن العقل على الثناء الةية فوائد ومن
سمعوا.  بما

عقممل الثاني ؟ الرشد عقل هو أو الدراك عقل هو هل هنا بالعقل والمراد
فممي تجممدونه الممذي التكليممف بممه ةيناط الذي فهو الدراك عقل الرشد, أما

بممه ةيناط الذي الدراك عقل العقل, هذا الطهارة شروط من الفقهاء كتب
عليه. ةيحصل من فقل الهتداء به الذي الرشد عقل التكليف, أما

ذا ليممس فممإنه اللممه بآةيممات ةيتممذكر لم من كل الكرةيمة: أن الةية فوائد ومن
عقل. 

كممبير جانب على هو من الكفر أئمة في نجد أنا عليكم قائل: ةيرد قال فإن
 ؟ والذكاء الدهاء من

عممما صاحبه ةيعقل العقل والذكاء. لن العقل بين فرقا هناك أن فالجواب
كممذلك, ليممس الممذكاء للبعير, لكن العقال بمنزلة عقل سمي ةيضره, ولهذا

بعممض ةيكممون وربممما النسان في تعالى الله ةيجعله كسب أو غرةيزة الذكاء
أخمماه, قتل الذي آدم ابن من أذكى النسان, الغراب من أذكى الحيوانات

بنممي مممن أذكممى هممو ما الحيوانات في أخيه؛ سوءة ةيواري كيف علمه لنه
أةيمام فممي كممان الحيوانممات, إذا أذكمى من تشاهدون التي هذه آدم, النملة

تممودع ل الحبمموب, ولكنهمما هممذه فيهمما وأودعممت جحورا لها حفرت الحبوب
إذا أنممه تعممرف تنبممت, لنممه لئل الحبممة رأس تأكممل عليممه هو ما على الحب
نفسها.  على وخربت نبتت عليه هي ما على الحبة بقيت




